
Investeringsmateriale



  

Karriere

2019  Debut i fransk Formel 4-mesterskab  
   Debut i MRF Challenge (Dubai/Bahrain/indien) i F3-biler 
  Dansk Formel 4-mesterskab som tiden tillader

2018      4. plads i rookiesæson i det danske Formel 4-mesterskab      
  6 podiepladser og 18 top 5-placeringer (kun overgået af DM-vinderen)
     Vinder af Aarhus Automobil Sports Formel 4-mesterskab

2017     Debut i German Junior Rotax Max Challenge. Kørte to løb og vandt     
  to podieplaceringer (3. plads Wackersdorf / Genk) Debut i Junior Rotax
  Max Euro Challenge (EM) Bedste placering 8. plads (Wackersdorf) 
  
2016     3. plads i rookiesæson i Dansk Junior Rotax Max Challenge. Flere sejre,
  pole positions og hurtigste omgange
  
2015     Kåret som Rookie Of The Year i Dansk Mini Rotax Max Challenge
     3. plads i rookiesæson i Kart Cup Nord Rotax Mini Mesterskab 

2014     Kører ikke. Valdemar flytter fra USA til Danmark

2013     4. plads i rookiesæson i Northern California Mini Rotax Max Challenge

2012     Vinder af Northern California Micro Rotax Max Challenge

2011     Debut i Northern California Micro Rotax Max Challenge

2010     Debut i gokart. Jim Russel Racing School, Sonoma Raceway

Om Valdemar Eriksen

Født   2. januar 2003
Bopæl   Nibe. Opvokset i Morgan Hill, Californien USA
Uddannelse  Går i 9. klasse folkeskole på idrætslinje
Højde/vægt  175 cm/58 kg
Interesser  Ski, Snescooter, Vandscooter, ATV, simulatortræning, PC-spil og sin Basset  
   hound Harley
Website  www.valdemareriksenracing.com
Facebook  www.facebook.com/valdemareriksenracing
Instagram  valdemareriksenracing

Egenkapitalinvestering

Valdemar Eriksen er en ung racerkører der forfølger et mål om at blive professionel racerkører, gerne med delta-
gelse i verdensmesterskabet i Formel 1. Valdemar har udvist betydeligt potentiale og engagement. 



  

Det er velkendt fra topmotorsport, at det ikke er muligt at realisere en sådan målsætning uden et stærkt kapital- 
beredskab der investerer i kørerens talent og deltagelse i lavere rangerende motorsportsklasser, der på sigt kan 
føre til en professionel karriere og brand med betydelige indtægter og dermed et signifikant investeringsafkast. 
 
Der er derfor allerede på et tidligt tidspunkt etableret et aktieselskab omkring Valdemar (Valdemar Eriksen Racing 
A/S) som ejer samtlige fremtidige kommercielle rettigheder til Valdemar Eriksens motorsportskarriere og brand. 
Selskabet afholder samtidigt alle driftsomkostninger forbundet med Valdemars motorsportsaktiviteter.

Selskabets motorsportsaktiviteter finansieres dels gennem et stærkt erhvervsnetværk omkring Valdemar (VER 
Business Club) og dels ved at tiltrække investorer, der ønsker at investere i motorsportsaktiviteter og tage del i 
et eventuelt fremtidigt afkast ved at tegne kapitalandele. Disse kapitalandele er kendetegnet ved at oppebære bla. 
følgende attraktive præferenceretter:

 - Forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu svarende til summen af (a) investeringsbeløb og (b)   
  Investeringsbeløbet multipliceret med 1,4

 - Efter ovenstående udbytte og likvidationsprovenu er udbetalt at modtage andel i 10% af selskabets  
  fremtidige udlodninger

Regneeksempel: Investor A indskyder 1.000.000Kr i Valdemar Eriksen Racing A/S. Der kommer efterfølgende 
betydelige indtægter i selskabet, som bestemmer sig for at betale et udbytte. Investor A vil således gennem dette 
eller flere udbytter tilsammen modtage 2.400.000 retur i provenu.

Når alle præferenceinvestorer har modtaget deres udbytteprovenu vil hver præferenceinvestor herefter modtage 
en forholdsmæssig andel i 10% af Valdemar Eriksen Racing A/S’ fremtidige udbyttebetalinger.   

Investeringer i motorsport og i Valdemar Eriksen Racing A/S, er forbundet med en ikke ubetydelig risiko og usikkerhed. 
Vi anbefaler alle at få professionel rådgivning inden et tilsagn om en investering. 
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